
Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 
21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. 
RS, št. 72/93 – in naslednji, UPB Ur. L. RS št. 
94/2007, 27/2008), Zakona o financiranju 
občin (Ur.l. RS, št. 123/06 in naslednji), Za-
kona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99 
– in naslednji), Zakona o računovodstvu 
(Ur.l. RS, št. 23/99, 30/02), Pravilnika o ses-
tavljanju poročil za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 
120/07), Navodila o pripravi zaključnega 
računa državnega in občinskega proračuna 
ter metodologije za pripravo poročila o 
doseženih ciljih in rezultatih neposred-
nih in posrednih uporabnikov proračuna 
(Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06, 8/07) in  Statuta 
Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št.  
2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) na 22. redni 
seji dne 11. 03. 2009 sprejel naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Trzin je na 22. redni 
seji dne 11. 03. 2009 obravnaval in spre-
jel Zaključni račun Proračuna Občine Tr-
zin za leto 2008  ter Poslovno poročilo 
za leto 2008, katerega sestavni del sta 
tudi Poročilo o upravljanju likvidnosti 
EZR občine Trzin za leto 2008 in  Poročilo 
župana o doseženih ciljih in rezultatih s 
področja svojih pristojnosti v letu 2008 v 
predloženem besedilu.

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil 
tudi z vsebino letnih poročil posred-
nih proračunskih uporabnikov Osnovne 
šole Trzin, Osnovne šole Roje, Knjižnice 
Domžale in Zdravstvenega doma Domžale 
skupaj z obrazložitvami in poročili o 
doseženih ciljih in rezultatih s področij nji-
hovih pristojnosti kot obvezno sestavino 
poslovnih poročil.

Ta sklep se skupaj z Zaključnim računom 
Proračuna Občine Trzin za leto 2008 objavi 
v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne 
veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 22-1/2009 Župan:
Datum: 11. 03. 2009 Tone peršak, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 
21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. 
RS, št. 72/93 – in naslednji, UPB Ur. L. RS št. 
94/2007, 27/2008), Zakona o financiranju 
občin (Ur.l. RS, št. 123/06 in naslednji), Za-
kona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99 
– in naslednji), Zakona o računovodstvu 
(Ur.l. RS, št. 23/99, 30/02), Pravilnika o ses-
tavljanju poročil za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava 
(Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 
120/07), Navodila o pripravi zaključnega 
računa državnega in občinskega proračuna 
ter metodologije za pripravo poročila o 
doseženih ciljih in rezultatih neposred-
nih in posrednih uporabnikov proračuna 
(Ur.l. RS, št. 12/01, 10/06, 8/07) in  Statuta 
Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št.  
2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) na 22. redni 
seji dne 11. 03. 2009 sprejel 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE TRZIN 

ZA LETO 2009
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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 21. 
in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 
Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 
76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9), 
9. člena Zakona o nalezljivih boleznih 
(Uradni list RS, št. 33/2006-UPB1), Zakona 
o prekrških (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB4, 
29/2007 Odl.US: U-I-56/06-31, 58/2007 
Odl.US: U-I-34/05-9, 16/2008 Odl.US: U-I-
414/06-7, 17/2008 (21/2008 popr.), Odloka 
o gospodarskih javnih službah v Občini Tr-
zin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/2008) 
ter na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni 
vestnik Občine Trzin, št. 2/2006-UPB2 in 
8/2006) na  22. redni seji dne 11.03.2009 
sprejel

ODLOK
O OBVEZNI SPLOŠNI IN 

OBČASNI DERATIZACIJI NA 
OBMOČJU OBČINE TRZIN

1. člen
Deratizacija je zatiranje podgan, miši in 
drugih škodljivih glodavcev (v nadaljevan-
ju škodljivih glodavcev). Zaradi uspešnega 
preprečevanja in zatiranja nalezljivih bolez-
ni, ki jih povzročajo in prenašajo škodljivi 
glodavci ter preprečitve povzročanja 
večje škode, ki nastaja ob tem, se mora 
na območju Občine Trzin izvajati obvezna 
splošna in občasna deratizacija.

2. člen
Deratizacija je obvezna v naseljenem kra-
ju in izven njega, kjer obstaja nevarnost, 
da se pojavi nalezljiva bolezen, katere 
povzročitelji ali prenašalci so škodljivi glo-
davci. Pri deratizaciji je potrebno zajeti:

 vse stanovanjske, poslovne in druge •	
zgradbe v zasebni lasti,
 vso javno kanalizacijsko omrežje ter •	
druge javne komunalne objekte in 
naprave,
 vsa obrežja vodotoka Pšate, potokov ter •	
drugih vodnih površin,
 vse javne prostore in površine,•	
 vse druge objekte, naprave in površine, •	
na katerih se ugotovi, da se zadržujejo ali 
obstaja možnost zadrževanja škodljivih 
glodavcev.

Stroški za izvedbo deratizacije bremeni-
jo lastnike, upravljavce in najemnike, ozi-
roma dejanske uporabnike stanovanjskih, 
poslovnih objektov in naprav ter prostorov 
in površin v zasebni lasti na katerih se de-
ratizacija izvaja.
Stroški za izvedbo deratizacije javnega 
kanalizacijskega omrežja ter druge javne 
komunalne objekte in naprave in vseh 
javnih prostorov in površin, kjer se ugo-
tovi, da se zadržujejo ali obstaja možnost 
zadrževanja škodljivih glodavcev bremen-
ijo Občino Trzin.

 3. člen
Obvezna splošna deratizacija se v skladu 
s programom, ki ga določi pristojni minis-
ter, izvaja najmanj dvakrat letno, predvid-
oma v spomladanskem in jesenskem času 
ter zajema celotno območje Občine Trzin. 
Obvezna splošna deratizacija se izvaja po 
usklajenem lokalnem programu, ki ga za 
javno kanalizacijsko omrežje ter druge 
javne komunalne objekte in naprave ter 
javne prostore in površine pripravi pristo-
jni vzdrževalec javne komunalne infras-
trukture (JKP Prodnik, d.o.o. iz Domžal), po 
predhodnem dogovoru s pooblaščenim 
predstavnikom Občine Trzin.
Občasna deratizacija se izvaja po potrebi, 
in sicer:

v izrednih razmerah, ki jih ugotovi •	
vzdrževalec javne komunalne infrastruk-
ture in odredi zdravstvena inšpekcija,
predlaga pristojni vzdrževalec javne •	
komunalne infrastrukture na podlagi 
svojih ugotovitev ogroženosti območja.

4. člen
Deratizacijo za javno kanalizacijsko 
omrežje ter druge javne komunalne ob-
jekte in naprave ter javne prostore in 
površine opravlja za to delo strokovno us-
posobljena organizacija prek vzdrževalca 
javne komunalne infrastrukture, po usk-
lajenem lokalnem programu in po pred-
hodnem dogovoru med pooblaščenim 
predstavnikom Občine Trzin in pristojnim 
vzdrževalcem javne komunalne infrastruk-
ture, ki izdela lokalni program in načrt ter 
določi način, ukrepe in čas deratizacije.
Za vse stanovanjske, poslovne objekte in 
naprave ter prostore in površine v zasebni 
lasti mora deratizacijo opraviti za to delo 
strokovno usposobljena organizacija, ki 
izdela program in načrt ter določi način, 
ukrepe in čas deratizacije in po predhod-
nem dogovoru s pristojnim vzdrževalcem 
javne komunalne infrastrukture v Občini 
Trzin.

5. člen
Program izvajanja deratizacije mora 
pooblaščenec izvajanja-izvajalec predložiti 
in uskladiti z lastniki in upravljavci, ozi-
roma dejanskimi uporabniki objektov ter 
naprav. Lastniki in upravljavci oziroma 
dejanski uporabniki so dolžni omogočiti 
strokovnemu osebju izvajalca, ki izvaja de-
ratizacijo, dostop in vstop v objekte in do 
prostorov ter naprav s katerimi upravljajo. 
Pri tem jim dajejo potrebna obvestila, ki so 
v pomoč izvajalcu deratizacije.

6. člen
Na območjih, kjer se opravlja deratizacija, 
so lastniki, upravljavci in najemniki, ozi-
roma dejanski uporabniki objektov dolžni 
upoštevati in izvajati navodila, ki jih izda 
izvajalec deratizacije, da ne bi prišlo do 

zastrupitve ljudi, hrane in drugih živil, 
domačih živali, divjadi ter drugih koristnih 
in zaščitenih živali.

7. člen
Izvajalec deratizacije je dolžan:

najmanj sedem (7) dni pred začetkom •	
deratizacije z obvestilom v medijih in na 
krajevno običajen način obvestiti preb-
ivalstvo o času, načinu in poteku dera-
tizacije,
najmanj pet (5) dni pred začetkom der-•	
atizacije pisno obvestiti lastnike, uprav-
ljavce in najemnike oziroma dejanske 
uporabnike javnih prostorov in površin 
ter upravljavce komunalnih objektov,
 najmanj pet (5) dni pred začetkom der-•	
atizacije pisno obvestiti lastnike, upravl-
javce in najemnike oziroma dejanske up-
orabnike poslovnih prostorov in naprav,
 uporabljati in odstranjevati deratizacijski •	
material v skladu z veljavnim Zakonom o 
kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/2003-
UPB1, 16/2008) ter na njegovi podlagi 
sprejetimi predpisi,
 ko se izvaja deratizacija obvestiti vse •	
prebivalce občine, o splošnih ukrepih 
za varstvo in zaščito ljudi, hrane, vode in 
drugih živil ter domačih živali, divjadi ter 
drugih koristnih in zaščitenih živali,
 postaviti deratizacijska sredstva v dog-•	
ovoru z lastniki in upravljavci objektov in 
naprav, na takšna mesta in na način, da 
ta ne pridejo v stik s hrano, vodo in dru-
gimi živili ter so ustrezno zavarovana,
 najmanj enkrat letno oziroma po potrebi •	
izdelati poročilo o opravljeni deratizaciji 
in o opažanjih strokovnega osebja na 
terenu.

8. člen
Stroški deratizacije se obračunajo na pod-
lagi dejansko porabljenega deratizaci-
jskega materiala in dejansko opravljenega 
dela.

9. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem tega 
odloka izvaja pristojni vzdrževalec javne 
komunalne infrastrukture, inšpekcijski nad-
zor pa pristojna zdravstvena inšpekcija.

10. člen
Z globo najmanj 500 EUR se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki ne dovoli ali 
onemogoča izvajanje obvezne ali občasne 
deratizacije in ne izvaja navodil stroko-
vnega osebja, ki izvaja deratizacijo.

Z globo najmanj 50 EUR se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori 
prekršek iz prvega (1) odstavka tega člena.

Z globo najmanj 50 EUR se kaznuje za 
prekršek vsak posameznik, ki stori prekršek 
iz prvega (1) odstavka tega člena.
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Stroške zaradi storjenega prekrška nosi 
vsak povzročitelj sam in se obračunajo 
posebej, po dejansko nastalih stroških.

11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po ob-
javi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Številka: 22-3/2009 Župan:
Datum: 11. 03. 2009 Tone peršak, l.r.
                                   

                                                                       
       

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 
94/07), 149. člena Zakona o varstvu okol-
ja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 
49/06 – ZmetD, 51/06 – sklep US, 66/06 
– odločba US, 112/06 – odločba US in 
33/07 – ZPNačrt), 7. člena Zakona o gos-
podarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/93, 30/98 in 127/06), 3. in 17. člena 
Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4, Urad-
ni list RS, št. 3/07, 29/07 – odločba US in 
58/07 – odločba US), Odloka o gospodar-
skih javnih službah v Občini Trzin (Urad-
ni vestnik Občine Trzin, št. 3/2008) ter 18. 
člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 
Občine Trzin, št. 2/2006-UPB2 in 8/2006) je 
Občinski svet Občine Trzin na 22. redni seji 
dne 11.03.2009 sprejel  

ODLOK
O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ODLOKA 
O ČIŠČENJU KOMUNALNIH 

ODPADNIH IN PADAVINSKIH 
VODA

1.člen
V Odloku o čiščenju komunalnih in pa-
davinskih voda (Uradni vestnik Občine 
Trzin, št. 11/2007), se v 6. členu za drugo 
alinejo doda nova alineja, ki se glasi:
» - prevzem blata iz malih čistilnih naprav 
ter obstoječih greznic,«

2. člen
V Odloku o čiščenju komunalnih in pa-
davinskih voda (Uradni vestnik Občine Tr-
zin, št. 11/2007), se v 9. členu spremeni raz-
laga Sgp in Vgp v formuli stroškov čiščenja 
grezničnih gošč iz pretočnih greznic tako, 
da se glasi:
»Sgp........stroški čiščenja grezničnih gošč iz 
pretočnih greznic (EUR)«
»Vgp.......volumen čiščenja grezničnih gošč 
iz pretočnih greznic (m3)«

3. člen
V Odloku o čiščenju komunalnih in pa-
davinskih voda (Uradni vestnik Občine 

Trzin, št. 11/2007), se v 10. členu spreme-
ni razlaga Sgn in Vgn v formuli stroškov 
čiščenja grezničnih gošč iz nepretočnih 
greznic tako, da se glasi:
»Sgn........stroški čiščenja grezničnih gošč iz 
nepretočnih greznic (EUR)«
»Vgn .......volumen čiščenja grezničnih gošč 
iz nepretočnih greznic (m3)«

PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE

4. člen
1. člen tega odloka sprejmejo v enakem be-
sedilu Občine Domžale, Kamnik, Mengeš 
in Trzin in prične veljati 15 dan po objavi. 
Objava tega odloka se opravi po sprejemu 
na vseh občinskih svetih.

Občina Domžale
Občinski svet
Številka:                              
Datum: __.__.2009

                                  Župan 
                            Toni Dragar

Občina Kamnik
Občinski svet
Številka:                              
Datum: __.__.2009

                                  Župan

                       anTon Tone Smolnikar

Občina Mengeš
Občinski svet
Številka: 199-23/4                             
Datum: 19.02.2009

                                  Župan

                              Franc jerič

Občina Trzin
Občinski svet
Številka: 22-4/2009                            
Datum: 11.03.2009

                                  Župan

                            Tone peršak, l.r.

Številka: 22-4/2009 Župan:
Datum: 11. 03. 2009 Tone peršak, l.r.

                         
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 
94/07), 149. člena Zakona o varstvu okol-
ja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 
49/06 – ZmetD, 51/06 – sklep US, 66/06 – 
odločba US, 112/06 – odločba US in 33/07 
– ZPNačrt), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo 
(Uradni list RS, št. 35/2006 in 41/2008), 3. in 

17. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4, 
Uradni list RS, št. 3/07, 29/07 – odločba 
US in 58/07 – odločba US) in 9., 10. ter 72. 
člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 
Občine Trzin, št. 2/2006-UPB2 in 8/2006) je 
Občinski svet Občine Trzin  na 22. redni seji 
dne 11.03.2009 sprejel  

ODLOK
O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVI ODLOKA O OSKRBI 
S PITNO VODO V OBČINI TRZIN

1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini 
Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 
5/2005 in 6/2006), se v 5. členu za prvim 
odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
Oskrbovalno območje s katerim Občina 
Trzin oskrbuje prebivalce s pitno vodo 
je naselje Trzin (vključuje vse urbano 
območje občine: stari del Trzina, novo 
naselje Mlake in področje obrtno industr-
ijske cone Trzin). Oskrbovalno območje je 
posebej navedeno in označeno na temelj-
ni topografski karti, kot to določa veljavna 
zakonodaja. Topografska karta je priloga k 
temu odloku.

2. člen
V 53. členu se spremeni valuta in zaokroži 
višina globe tako, da se uvodni stavek gla-
si:
»Z globo 1.300 eurov se kaznuje upravl-
javec javnega vodovoda:«

V 53. členu se spremeni drugi odstavek 
tako, da se spremeni valuta in zaokroži 
višina globe, zato se po novem glasi:
»Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek 
iz prve točke tega člena tudi odgovorna 
oseba upravljavca vodovoda.« 

3. člen
V  54. členu se spremeni valuta in zaokroži 
višina globe tako, da se uvodni stavek gla-
si:
»Z globo 1.300 eurov se kaznuje za 
prekršek uporabnik – pravna oseba:«

V  54. členu se spremeni drugi odstavek 
tako, da se spremeni valuta in zaokroži 
višina globe, zato se po novem glasi:
»Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek 
iz prve točke tega člena tudi odgovorna 
oseba upravljavca vodovoda.« 

4. člen
V  55. členu spremeni valuta in zaokroži 
višina globe tako, da se uvodni stavek gla-
si:
»Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek 
uporabnik – fizična oseba:«
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PREHODNA IN KONČNA 
DOLOČBA

5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v 
Uradnem vestniku Občine Trzin.

Številka: 22-5/2009 Župan:
Datum: 11. 03. 2009 Tone peršak, l.r.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-
UPB2, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-
I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl.US: U-I-
427/06-9), 7. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 
4. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni 
list RS, št. 3/2007-UPB4, 29/2007 Odl.US: 
U-I-56/06-31, 58/2007 Odl.US: U-I-34/05-9, 
16/2008 Odl.US: U-I-414/06-7, 17/2008 
(21/2008 popr.), 9. člena Statuta Občine Tr-
zin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/2006-
UPB2 in 8/2006) ter 5. člena Odloka o gos-
podarskih javnih službah v Občini Trzin 
(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/2008) je 
Občinski svet Občine Trzin na 22. redni seji 
dne 11.03.2009 sprejel 

ODLOK 
O PROMETNI UREDITVI IN 

ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI 
V PROMETU PO LOKALNIH 

CESTAH IN JAVNIH POTEH NA 
OBMOČJU DELA NASELJA TRZIN 

(GRAJSKA CESTA, HABATOVA 
ULICA, JEMČEVA CESTA IN CESTI 

ZA HRIBOM)

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se urejajo pravila poseb-
nega prometnega režima in zagotavljanja 
varnosti prometa na javnih cestah in javnih 
poteh na območju dela naselja Trzin in sic-
er na Grajski cesti, Habatovi ulici, Jemčevi 
cesti in cesti Za hribom. 
S prometno ureditvijo se: 

določa omejitve in prepovedi prometa •	
ter ureja promet pešcev, promet s kole-
si, kolesi z motorjem, vprežnimi vozili, 
gonjenje in vodenje živine, 
predpisuje način odstranitve ali •	
postavitve nove ali dodatne prometne 
signalizacije, 
predpisuje postopek za odredbo poseb-•	
nih tehničnih in drugih ukrepov za var-
nost cestnega prometa in zmanjšanje 
prometne hitrosti, 

Kolikor posamezne zadeve niso opre-
deljene s tem odlokom, se smiselno up-

orabljajo določila drugih predpisov iz 
področja urejanja prometa in cest, pred-
vsem Zakona o varnosti cestnega prometa 
(Uradni list RS, št. 56/2008-UPB5) in Odloka 
o občinskih cestah (Uradni vestnik Občine 
Trzin, št. 5/2001 in 9/2008) ter druge vel-
javne akte.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, ima-
jo enak pomen, kot ga določa Odlok o 
občinskih cestah (Uradni vestnik Občine 
Trzin, št. 5/2001 in 9/2008). Kategorizacija 
cest in ulic je opredeljena v Odloku o kate-
gorizaciji občinski cest Občine Trzin (Urad-
ni vestnik Občine Trzin, št. 4/99 in 7/2005).

II. OMEJITVE IN PREPOVEDI

Hitrost vožnje
3. člen

Na 50 km/h je omejena hitrost vožnje na 
Grajski cesti, št. odseka 574124.

Na 40 km/h je omejena hitrost vožnje na 
priključku Jemčeve ceste,  •	
št. odseka 574121,
priključku Jemčeve ceste,  •	
št. odseka 574122,
priključku Jemčeve ceste,  •	
št. odseka 574114,
notranji Jemčevi cesti,  •	
št. odseka 574125,
priključku Jemčeve ceste,  •	
št. odseka 574126,
priključku Jemčeve ceste,  •	
št. odseka 574127,
priključku Jemčeve ceste,  •	
št. odseka 574128,
na Habatovi ulici,  •	
št. ceste 074212, 
priključku Habatove ulice,  •	
št. odseka 574104,
priključku Habatove ulice,  •	
št. odseka 574105,
cesti Za hribom,  •	
št. odseka 574151 in 
cesti Za hribom,  •	
št. odseka 074211.  

Cona hitrosti prometa omejenega na 30 
km/h je določena na 

celotni glavni Jemčevi cesti,  •	
št. odseka 074213 in
delu ceste Za hribom,  •	
št. odseka 753011 ter na 
priključku Jemčeve ceste,  •	
št. odseka 574123.

Spremembo omejitve hitrosti vožnje 
na posameznih odsekih ali posamezne 
cone lahko dodatno s sklepom sprejme 
župan na javnih prometnih površinah 
lokalnih cest in javnih poti, ki so našteta 
v prejšnjih odstavkih tega člena, če je to 
potrebno zaradi varnosti cestnega pro-

meta oz. na predlog Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Trzin v 
sodelovanju z občinsko upravo.

Enosmerni in dvosmerni promet
4. člen

Za enosmerni promet so določene nasled-
nje smeri in odseki cest oz. ulic:

po glavni Jemčevi cesti, št. odseka •	
074213 in sicer od priključka št. 574121 
proti Mengšu navzgor in v smeri juga 
proti Habatovi ulici navzdol,
po priključku Jemčeve ceste, od •	
Mengeške ceste proti Jemčevi cesti,  
št. odseka 574123,
po notranji Jemčevi cesti,  •	
št. odseka 574125, od severa proti jugu,
po priključku Jemčeve ceste, od •	
Mengeške ceste proti Jemčevi cesti,  
št. odseka 574122,
po priključku Jemčeve ceste, od •	
Jemčeve ceste proti Mengeški cesti, št. 
odseka 574114,
po Habatovi ulici v smeri od križišča z •	
Jemčevo cesto proti križišču s cesto Za 
hribom, št. ceste 074212 in 
po cesti Za hribom v smeri od križišča s •	
Habatovo ulico proti križišču z Ljubljan-
sko cesto, št. ceste 074211.

Enosmerni režim velja za vsa vozila na mo-
torni pogon, vključno z motornimi kolesi 
(kar vključuje tudi štirikolesnike) in kolesi 
na motorni pogon. Velja tudi za delovne 
stroje, traktorje, motokultivatorje, vprežna 
vozila in vozila za izredni prevoz in vleko 
vozil.
Enosmerni režim ne velja za pešce, kole-
sarje in uporabnike drugih pripomočkov 
za gibanje (rolerji, rolke, invalidski vozički 
in vozički za osebe z motoričnimi težavami, 
ki jih poganjajo akumulatorske baterije), ki 
za pogon ne potrebujejo motorja, ki deluje 
na principu notranjega izgorevanja.

Izjemoma je dovoljen dvosmerni promet 
za traktorje in njihove priklopnike na delu 
Jemčeve ceste od št. odseka št. 574127 (od 
ekološkega otoka) do odseka št. 574121 
(križišče priključka in glavne Jemčeve 
ceste) vendar ne v času, ki ga opredeljuje 
7. člen tega odloka.

Za dvosmerni promet so določene nasled-
nje smeri in odseki cest oz. ulic:

po Grajski cesti, št. odseka 574124,•	
po priključku Jemčeve ceste,  •	
št. odseka 574126,
po priključku Jemčeve ceste,  •	
št. odseka 574128,
po priključku Habatove ulice,  •	
št. odseka 574127,
po priključku Habatove ulice,  •	
št. odseka 574121,
po priključku Habatove ulice,  •	
št. odseka 574104,
po priključku Habatove ulice,  •	
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št. odseka 574105 in
po cesti Za hribom,  •	
št. odseka 753011.

Ukinitev, sprememba smeri ali vz-
postavitev eno oz. dvosmernega prome-
ta na javni prometni površini je mogoča 
le s sklepom župana na javnih prometnih 
površinah lokalnih cest in javnih poti, ki so 
našteta v prejšnjih odstavkih tega člena, 
če je to potrebno zaradi varnosti cestnega 
prometa na predlog Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Trzin v 
sodelovanju z občinsko upravo.

Prednostne in stranske ceste
5. člen

Prednostna cesta je cesta, ki je višjega 
reda po veljavni kategorizaciji cest.  
Prednostne smeri se lahko spremenijo 
ali dopolnijo le na podlagi spremembe 
Odloka o kategorizaciji občinski cest 
Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, 
št. 4/99 in 7/2005). 
Kolikor se križata cesti istega reda, lahko 
župan začasno določi prednostno smer na 
podlagi predloga Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu Občine Trzin v 
sodelovanju z občinsko upravo.

Posebni promet
6. člen

Na območju urejanja prometa, ki ga opre-
deljuje ta odlok, lahko vozijo samo motor-
na vozila z največjo dovoljeno maso do 7 t, 
če ni s prometnim znakom za posamezne 
prometne površine določena drugačna 
omejitev.
Vozila, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prve-
ga odstavka tega člena morajo za uporabo 
prometnih površin na območju, ki ga ureja 
ta odlok, od občinske uprave pridobiti do-
voljenje za izredni prevoz razen v primerih, 
ko gre za neizogibno uporabo vozil javnih 
služb ter intervencijskih vozil in v primer-
ih, ko lastnik vozila opravlja dejavnost 
prevozništva in ima sedež na območju 
prometa, ki se ureja s tem odlokom. Do-
voljenja za izredne prevoze je mogoče iz-
dati samo v primeru, ko zaradi velikosti, 
narave in oblike tovora ni mogoče prepel-
jati z manjšim vozilom in do obremenitve, 
ki ga dopušča ustroj javne površine.
Dovoz in odvoz stvari na javnih površinah 
sta dovoljena le, če ju ni mogoče ure-
diti na funkcionalnem zemljišču objek-
ta, prepovedana pa sta v času od 6.30 do 
8.30 ure in v času od 14.30 do 16.30 ure.  
Na mestih, kjer je ustavljanje in parkiran-
je prepovedano za vsa vozila, je dovoz 
in odvoz stvari izven časa iz prejšnjega 
odstavka dovoljen le, če je to s prometno 
signalizacijo izjemoma dovoljeno in se brez 
ogrožanja varnosti udeležencev v prometu 
ali oviranja normalnega poteka prometa 
vozil ali gibanja pešcev opravi v 20 minutah.  
Razložene stvari ali iztreseni material se 

mora nemudoma odstraniti iz javnih pro-
metnih površin.

7. člen
Na Jemčevi cesti, Habatovi ulici in cesti Za 
hribom je učenje vožnje z motornimi voz-
ili prepovedano v času od 6.30 do 8.30 ure 
ter v času od 14.30 do 16.30 ure.

8. člen
Kadar so označena službena vozila 
reševalne službe, službe prve pomoči ozi-
roma zdravstvene in patronažne službe, 
policije, gasilcev, organov občine ali 
medobčinskega inšpektorata ter drugih in-
tervencijskih vozil iz služb sistema zaščite, 
reševanja in pomoči ter zimske službe med 
opravljanjem njihove dejavnosti na nujni 
vožnji za njih ne velja enosmerni režim.

9. člen
Vožnja delovnih strojev, traktorjev, mo-
tokultivatorjev, vprežnih vozil, gonjenje 
ali vodenje živine, izredni prevozi in vle-
ka vozil je prepovedana v času iz prvega 
odstavka 7. člena tega odloka. 
Po javnih prometnih površinah v 
delu naselja Trzin, ki ga opredeljuje ta 
odlok, ni dovoljeno voditi črede živali.  
Omejitve iz prvega odstavka tega člena ne 
veljajo za vozila, ki so predpisano označena 
in opravljajo vožnje ali dela na cesti kot 
službene intervencije.

10. člen
Javne prometne površine kategoriziranih 
cest se ne sme uporabljati za postavljan-
je kioskov, prodajnih stojnic, potujočih 
prodajaln, ureditve gostinskih vrtov, 
postavitev reklamnih napisov, panojev ali 
tabel, vitrin ter za začasne prireditve, pred-
stavitve in za druge gospodarske namene.  
Za kakršenkoli poseg na kategoriziranih 
cestah si mora prosilec predhodno prido-
biti ustrezno dovoljenje za poseg v prostor.  
Če se javna prometna površina upora-
blja brez dovoljenja ali v nasprotju z do-
voljenjem, mora pristojni medobčinski 
inšpektorat odredi takojšnjo odstranitev 
na stroške kršilca.

III. USTAVLJANJE IN PARKIRANJE

11. člen
Na območju urejanja, ki ga opredeljuje ta 
odlok, voznik vozil na javnih površinah ne 
sme parkirati, lahko pa se na njih ustavi 
zaradi manipulacije tovora ali jih prevo-
zi do površin, na katerih je parkiranje do-
voljeno (zasebne funkcionalne površine, 
dvorišča, garaže). Manipulacija mora biti 
opravljena najkasneje v 20 minutah.

IV. DELO NA JAVNIH 
PROMETNIH POVRŠINAH

12. člen
Občinska uprava lahko v dovoljenju, 
vzdrževalec ceste pa v mnenju določi, da 
je dela na cesti potrebno izvesti neprekin-
jeno v določenem času ali samo v nočnem 
času. Stroške tovrstnega dela na cesti nosi 
pobudnik oz. investitor.

13. člen
Javno prometno površino je potrebno ta-
koj po končanih delih vzpostaviti v prvot-
no stanje. Prekopi površin, ki niso sestav-
ljene iz posameznih elementov, se morajo 
izvesti s strojnim rezanjem.

V. CESTNO PROMETNA 
SIGNALIZACIJA

14. člen
Prometna signalizacija v delu naselja Tr-
zin se postavlja skladno s prometnim 
režimom, opredeljenem v 4., 5. in 6. členu 
tega odloka, po predhodnem mnen-
ju Sveta za preventivo in vzgojo v cest-
nem prometu Občine Trzin. Dovoljenje 
za postavitev in odstranitev prometnih 
znakov in označb na javnih prometnih 
površinah izda občinska uprava.

15. člen
Za postavljanje, odstranjevanje in vzdrže-
vanje prometne signalizacije v skladu s 
tem odlokom je pristojen upravljalec javne 
prometne površine, ki o prometnih znakih 
vodi predpisan register.

VI. POSEBNI 
TEHNIČNI UKREPI ZA VARNOST 

IN ZNIŽANJE HITROSTI

16. člen
Pristojni medobčinski inšpektorat lahko 
odredi postavitev snegobranov ali var-
ovalnih odrov nad javnimi prometni-
mi površinami in odstranitev vseh ovir, 
ki zmanjšujejo preglednost ceste, kar 
vključuje tudi znižanje zelenic. 
Kolikor lastnik ali uporabnik zemljišča ali 
stavbe ne izvede odrejenega ukrepa v 
predpisanem roku, to na stroške zavezanca 
stori upravljalec javne prometne površine 
oziroma ceste.

17. člen
Ob šolskih poteh lahko župan na pred-
log Sveta za preventivo in vzgojo v cest-
nem prometu Občine Trzin v sodelovan-
ju z občinsko upravo odobri prestavitev 
montažnih ali postavitev dodatnih hitrost-
nih ovir (grbine) in druge elemente za 
umirjanje prometa – dvigovanjem križišč 
ipd.). 
Izjemoma je pod istim pogojem do-
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voljeno te grbine postavljati tudi na dru-
gih voziščih, če je to potrebno iz razlogov 
varnosti prometa in umirjanja prometa ni 
mogoče zagotoviti z drugimi ukrepi.

Montažne hitrostne ovire so ovire, ki jih je 
možno demontirati (posebej za čas izva-
janja zimske službe). Ovire upočasnjujejo 
promet oziroma hitrost prometa.

Asfaltirane ovire so ovire oziroma asfalti-
rane grbine, ki se nahajajo neposredno na 
vozišču. Njihov namen je, da mora voznik 
vozilo pred prehodom grbine upočasniti 
vožnjo. S tem voznik zmanjšuje hitrost 
vožnje.

Plastične akustične ovire so ulite ovire, ki 
s pomočjo zvoka opozarjajo voznike na 
preveliko hitrost. 

Granitne akustične ovire so ovire, ki so 
vgrajene v cesti. Njihov namen je, da 
voznike opozarjajo na preveliko hitrost in 
širino vozišča.

Hitrostne ovire (grbine) in ostali el-
ementi za umirjanje prometa mora-
jo biti praviloma označeni s promet-
nimi znaki in talnimi obeležbami, ki so 
vidne tudi v času zmanjšane vidljivosti.  

VII. NEPROMETNI ZNAKI

18. člen
V delu naselja Trzin je ob cestah in ulicah 
dovoljena postavitev neprometnih znakov 
po predpisih tako, da ne ovirajo normal-
nega poteka prometa ali zmanjšujejo pre-
glednosti. Podrobneje je način postavitve 
opredeljen v Odloku o občinskih cestah 
(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 5/2001 in 
9/2008).

VIII. NADZOR 
NAD IZVAJANJEM ODLOKA

19. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka oprav-
lja medobčinski inšpektorat s sedežem v 
Trzinu skladno s svojimi pooblastili.

IX. KAZENSKE DOLOČBE

20. člen
Z globo 150 EUR se kaznuje posameznika 
in odgovorno osebo pravne osebe, če stori 
prekršek v zvezi s:

prvim odstavkom 6. člena (vozi motorna •	
vozila, ki presegajo maso 7 t), razen v 
primerih iz drugega odstavka 6. člena,
6. členom (dovoz in odvoz blaga v času •	
prepovedi ali dalj časa od predpisanega 
ali dostavljeno blago oziroma material 

takoj ne odstrani), 
7. členom (uči kandidata za vozniški •	
izpit v času prepovedi na ulicah in ces-
tah, kjer je to prepovedano),
9. členom (vožnja delovnih strojev, •	
motokultivatorjev, traktorjev, vprežnih 
vozil, gonjenje in vodenje živine, izredni 
prevozi in vleka vozil v času prepove-
di na ulicah in cestah, kjer je to pre-
povedano),
10. členom (uporabljanje javnih pro-•	
metnih površin za postavljanje stvari 
in predmetov, ki so našteti v prvem 
odstavku 10. člena), 

Pravno osebo ali posameznika, ki stori 
prekrške v zvezi s samostojnim opravljan-
jem dejavnosti se za prekrške iz prejšnjega 
odstavka kaznuje z globo 750 EUR.

X. PREHODNE 
IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
Prometna signalizacija se uskladi s tem 
odlokom ob začetku priprav na gradbena 
dela urejanja Mengeške ceste G2-104 skozi 
naselje Trzin, sprememba prometne ure-
ditve pa se uvede takoj, ko je prometna 
signalizacija v celoti spremenjena ob pred-
hodnem pisnem obvestilu vseh gospod-
injstev in gospodarskih družb ter fizičnih 
oseb, ki opravljajo dejavnost kot s.p., na 
tem območju.  
Register prometnih in neprometnih znak-
ov se vzpostavi ali dopolni v skladu s tem 
odlokom v roku 2 mesecev po začetku vel-
javnosti nove prometne ureditve.

22. člen
Ta odlok prične veljati dan po objavi v 
Uradnem vestniku Občine Trzin, uporablja-
ti pa se začne v skladu z določbo prvega 
odstavka 21. člena tega odloka.

Številka: 22-6/2009 Župan:
Datum: 11. 03. 2009 Tone peršak, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 
72/93 in spremembe: Ur. l. RS št. 6/94 itd.;  
UPB Ur. l. RS št. 94/2007, 27/2008, Odl. US: 
Up-2925/07-15, U.I-21/07-18, 76/2008, 
100/2008, Odl. US: U-I-427/06-9) in 18.čl. 
Statuta Občine Trzin (Ur.v. Občine Trzin, št. 
2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06) na 22. red-
ni seji dne 11.03.2009 sprejel naslednji

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin soglaša s pred-

logom župana Občine Trzin, da za plačilo 
avtorjev in snemanja pesmi, ki jo bodo 
športniki trzinskih športnih društev in 
njihovi navijači uporabljali kot trzinsko 
športno himno, uporabi sredstva s p.p. 
0089 in 0137 v višini do 3.000 €, in da ob 
rebalansu Proračuna Občine Trzin za leto 
2009 po potrebi predlaga nadomestitev 
teh sredstev na navedenih p.p. s prenosom 
sredstev z drugih p.p. 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku 
Občine Trzin in začne veljati takoj. 

Številka: 22-7/2009 Župan:
Datum: 11. 03. 2009 Tone peršak, l.r.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi 
(Ur. l. RS št. 72/93 in spremembe: Ur. l. RS št. 
6/94 itd.;  UPB Ur. l. RS št. 94/2007, 27/2008, 
Odl. US: Up-2925/07-15, U.I-21/07-18, 
76/2008, 100/2008, Odl. US: U-I-427/06-9), 
45. in 50. člena Zakona o ohranjanju nar-
ave (ZON-UPB2) - (Ur. list RS, št. 96/2004), 
Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih 
vrednot (Ur. list RS, št. 111/2004), Zakona o 
prekrških (ZP-1) (Ur. list RS, št. 76/2008), 9. 
in 18. člena Statuta Občine Trzin (Ur. vest-
nik Občine Trzin, št. 2/99, 4/2000, 5/2003, 
2/2006 in 8/2006) in 142. člena Poslovnika 
občinskega sveta Občine Trzin (Ur. vest-
nik, št. 5/2004) je Občinski svet na 22. red-
ni seji Občinskega sveta Občine Trzin dne 
11.3.2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o začasnem zavarovanju 
lokalnih naravnih vrednot v Občini 

Trzin

1. člen
(spremembe trajanja začasnega 

zavarovanja)
8. člen, Končne določbe, osnovnega 
Odloka se spremeni tako, da se besedilo 
glasi:
»Ta Odlok začne veljati osmi dan po objavi 
v Uradnem vestniku Občine Trzin in velja 
do sprejetja občinskega akta o zavarovan-
ju naravnih vrednot.«

2. člen
(končne določbe)

Ta Odlok se objavi v Uradnem vestniku 
Občine Trzin in prične veljati 8 dan po 
uradni objavi.

Številka: 22-8/2009 Župan:
Datum: 11. 03. 2009 Tone peršak, l.r.
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Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi 
(Ur. l. RS št. 72/93 in spremembe: Ur. l. 
RS št. 6/94 itd.;  UPB Ur. l. RS št. 94/2007, 
27/2008, Odl. US: Up-2925/07-15, U.I-21
/07-18, 76/2008, 100/2008, Odl. US: U-I-
427/06-9), 23. člena Zakona o graditvi ob-
jektov (Ur.l. RS št. 110/02, 47/04)  in 18. ter 
76. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vest-
nik Občine Trzin, št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 
in 8/06)  je Občinski svet Občine Trzin na 
13. redni seji dne 12.3.2008 sprejel

SKLEP

Zemljišču parcel. št. 1574/10, vpisanem v 
z.k. vložku Seznam VI, k.o. Trzin, se ukine 
status javnega dobra.

Številka: 22-9/2009 Župan:
Datum: 11. 03. 2009 Tone peršak, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 
94/07 ZLS-UPB3, odl-US 27/08 in 76/08),  
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Medobčinski muzej Kamnik (Ur.l. RS, št. 
3/04) in Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik 
Občine Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03, 3/06 in 
8/06) na 22. redni seji dne 11.3.2009 spre-
jel

SKLEP
o imenovanju predstavnika 

ustanovitelja v Svetu 
Medobčinskega muzeja Kamnik

Za predstavnika  ustanovitelja v Svetu 
Medobčinskega muzeja Kamnik je imeno-
vana Jožefa VALENČAK, Jemčeva c. 39, Tr-
zin.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku 
Občine Trzin in začne veljati takoj. 

Številka: 22-10.1/2009 Župan:
Datum: 11. 03. 2009 Tone peršak, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 
94/07 ZLS-UPB3, odl-US 27/08 in 76/08),  
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Glasbena šola 
Domžale (Ur. vestnik OD, št. 7/2000 in Ur. 
vestnik OT, št. 6/07) in Statuta Občine Tr-
zin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 2/99, 4/00, 

5/03, 3/06 in 8/06) na 22. redni seji dne 
11.3.2009 sprejel

SKLEP 
o imenovanju predstavnika 

ustanovitelja javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Glasbena 

šola Domžale

Za predstavnika  ustanovitelja javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena 
šola Domžale je imenovan Miran ŠINIGOJ, 
Prešernova ul. 41, Trzin.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku 
Občine Trzin in začne veljati takoj. 

Številka: 22-10.2/2009 Župan:
Datum: 11. 03. 2009 Tone peršak, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 
72/93 in spremembe: Ur. l. RS št. 6/94 itd.;  
UPB Ur. l. RS št. 94/2007, 27/2008, Odl. US: 
Up-2925/07-15, U.I-21/07-18, 76/2008, 
100/2008, Odl. US: U-I-427/06-9), Zakona 
o javnih financah (Ur.l. RS 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02, 56/08-ZJU, 110/02-ZDT-B, 
127/06-ZJZP in 14/07-ZSDPO), 18. čl. Statu-
ta Občine Trzin (Ur. v. Občine Trzin št. 2/99, 
4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) ter Odloka o spre-
membah Odloka o Proračunu Občine Trzin 
za leto 2009 (Ur. v. OT št. 9/08)  na 22. redni 
seji dne 11.3. 2009 sprejel

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin soglaša s pred-
logom župana Občine Trzin, da glede na 
nove okoliščine v zvezi z načrtovanimi 
naložbami Občine Trzin v Proračunu 
Občine Trzin za leto 2009 izvrši pre-
razporeditve proračunskih sredstev s p.p. 
0111 na p.p. 0076 v višini 41.800 €, na p.p. 
0078 v višini 70.021 € in na p.p. 0234 v 
višini 40.000 €. 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku 
Občine Trzin in začne veljati takoj. 

Številka: 22-11/2009 Župan:
Datum: 11. 03. 2009 Tone peršak, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 
72/93 in spremembe: Ur. l. RS št. 6/94 itd.;  
UPB Ur. l. RS št. 94/2007, 27/2008, Odl. US: 
Up-2925/07-15, U.I-21/07-18, 76/2008, 
100/2008, Odl. US: U-I-427/06-9) , Statuta 
Občine Trzin  (Ur. V. Občine Trzin,  št. 2/99, 
4/2000, 5/05 in 2/06) in Odloka o zagotav-
ljanju obveščanja javnosti o delu Občine 
Trzin in glasilu Občine Trzin (Ur. vestnik 
Občine Trzin,  št. 4/05 in  4/08) na 22. redni 
seji dne 11.03.2009 sprejel naslednji

SKLEP

Občinski svet se je seznanil s Poročilom 
glav-nega in odgovornega urednika 
občinskega glasila Odsev za leto 2008, ki 
ga je predložil glavni in odgovorni urednik 
glasila Odsev in ugotavlja, da je ustrezno 
pripravljeno.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku 
Občine Trzin  in začne veljati naslednji dan 
po objavi.

Številka: 22-12.1/2009 Župan:
Datum: 11. 03. 2009 Tone peršak, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 
72/93 in spremembe: Ur. l. RS št. 6/94 itd.;  
UPB Ur. l. RS št. 94/2007, 27/2008, Odl. US: 
Up-2925/07-15, U.I-21/07-18, 76/2008, 
100/2008, Odl. US: U-I-427/06-9) , Statuta 
Občine Trzin  (Ur. V. Občine Trzin,  št. 2/99, 
4/2000, 5/05 in 2/06) in Odloka o zagotav-
ljanju obveščanja javnosti o delu Občine 
Trzin in glasilu Občine Trzin (Ur. vestnik 
Občine Trzin,  št. 4/05 in  4/08) na 22. redni 
seji dne 11.03.2009 sprejel naslednji

SKLEP

Občinski svet se je seznanil s Finančnim 
poročilom o poslovanju glasila Odsev 
v letu 2008 in ugotavlja, da je ustrezno 
pripravljeno.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku 
Občine Trzin  in začne veljati naslednji dan 
po objavi.

Številka: 22-12.2/2009 Župan:
Datum: 11. 03. 2009 Tone peršak, l.r.
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Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 
72/93 in spremembe: Ur. l. RS št. 6/94 itd.;  
UPB Ur. l. RS št. 94/2007, 27/2008, Odl. US: 
Up-2925/07-15, U.I-21/07-18, 76/2008, 
100/2008, Odl. US: U-I-427/06-9), Zakona o 
javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01, 30/02 in 109/08) in 41. člena Statu-
ta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 
2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06)  na 22. redni 
seji dne 11.03.2009 sprejel

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z 
Letnim programom dela Nadzornega odb-
ora Občine Trzin za leto 2009 in ugotavlja, 
da je program ustrezen.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku 
Občine Trzin in začne veljati naslednji dan 
po objavi.

Številka: 22-13/2009 Župan:
Datum: 11. 03. 2009 Tone peršak, l.r.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi 
(Ur. l. RS št. 72/93 in spremembe: Ur. l. RS št. 
6/94 itd.;  UPB Ur. l. RS št. 94/2007, 27/2008, 
Odl. US: Up-2925/07-15, U.I-21/07-18, 
76/2008, 100/2008, Odl. US: U-I-427/06-9), 
Statuta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine 
Trzin št. 2/99, 4/00, 5/03, 2/06 in 8/06) in 
15. člena Poslovnika Nadzornega odbora 
Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin št. 
9/2007) je Nadzorni odbor Občine Trzin na 
29. redni seji 04.03.2009 sprejel 

LETNI PROGRAM DELA
NADZORNEGA ODBORA ZA 

LETO 2009

1. Nadzorni odbor Občine Trzin bo v letu 
2009 deloval v okviru pristojnosti, opre-
deljene v  Statutu Občine Trzin in v 
skladu s Poslovnikom Nadzornega od-
bora Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Tr-
zin št. 5/99).

 
2. V skladu z določili 41. člena Statuta 

občine Trzin načrtuje  Nadzorni odbor v 
letu  2009 naslednje naloge: 

Nadzorni pregled nad zaključnim •	
računom proračuna Občine Trzin za 
leto 2008           
 Nadzorni pregled nad tekočim •	
poslovanjem Občine Trzin  
 Nadzor enega od posrednih •	
proračunskih uporabnikov  
 Nadzor finančnega poslovanja iz-•	
branih društev.   

3. V skladu z 2. odstavkom 42. člena Statu-
ta občine Trzin bo Nadzorni odbor lahko 
obravnaval tudi zadeve, ki jih bo s skle-
pom določil Občinski svet Občine Trzin 
ali župan. Pri tem bo upošteval obre-
menjenost in strokovno usposobljenost 
svojih članov v okviru svojega dela in 
sprejel le zadeve, ki spadajo v njegovo 
pristojnost.

 
4. Praviloma bodo nadzor opravljali člani 

Nadzornega odbora, za zahtevnejši nad-
zor pa bo, v skladu z drugim odstavkom 
44. člena Statuta Občine Trzin povabil k 
sodelovanju ustrezne strokovne sode-
lavce.

  
5. Nadzorni odbor pričakuje, da bosta 

župan in občinska uprava, poleg stroko-
vne in administrativne pomoči v skladu 
s 1. odstavkom 44. člena Statuta Občine 
Trzin, zagotovila tudi minimalno obliko 
izobraževanja članov Nadzornega odbo-
ra.

 
6. Konec leta bo Nadzorni odbor podal 

poročilo o svojem delu in ga posredoval 
županu in občinskemu svetu.

 
7. V letu 2009 bo predvidoma trinajst red-

nih sej Nadzornega odbora. Redno se 
bodo sestajale tudi delovne skupine, ki 
bodo na osnovi sklepov, sprejetih na se-
jah Nadzornega odbora, opravljale nad-
zorne preglede po sprejetem letnem 
programu dela Nadzornega odbora. 

8. Na osnovi 44. člena Statuta Občine Trzin 
se sredstva za delo Nadzornega odbo-
ra   zagotavljajo v občinskem proračunu 
in so tako že predvidena v proračunu 
Občine Trzin za leto 2009.

preDSeDnica

Številka:  032-1/2009  naDzornega oDbora

Datum: 11. 03. 2009  kaTarina kaDunc, l.r.

Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 
72/93 in spremembe: Ur. l. RS št. 6/94 itd.;  
UPB Ur. l. RS št. 94/2007, 27/2008, Odl. US: 
Up-2925/07-15, U.I-21/07-18, 76/2008, 
100/2008, Odl. US: U-I-427/06-9), Zakona 
o stvarnem premoženju države, pokrajin 
in občin (Ur.l. RS, št. 14/07) in 18.čl. Statu-
ta Občine Trzin (Ur. vestnik Občine Trzin, št. 
2/99, 4/2000, 5/03, 2/06 in 8/06). sprejel

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin se je na 22. red-

ni seji 11. marca 2009 seznanil s Poročilom 
o poslovanju počitniških objektov v las-
ti občin Domžale, Lukovica, Mengeš, 
Moravče in Trzin v letu 2008 in z Načrtom 
poslovanja počitniških objektov v letu 
2009 ter s predlogom o prodaji počitniških 
prikolic Krk 1 in Krk 2. 

Občinski svet Občine Trzin soglaša s predl-
ogom, da se prikolici Krk 1 in Krk 2 prodata 
po najugodnejši možni ceni. 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku 
Občine Trzin in začne veljati takoj. 

Številka: 22-14/2009 Župan:
Datum: 11. 03. 2009 Tone peršak, l.r.

65


